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Podmínka účasti v projektu
• Péče je osobou poskytována dítěti, mladistvému či dospělé osobě 

se zdravotním postižením nebo sníženou soběstačností. 
• Osoba, o kterou je pečováno pobírá příspěvek na péči. 
• Pečovatel má trvalé bydliště na území Prahy a nebo péči v Praze 

poskytuje. 



Informace o projektu
• Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

ESF. Z tohoto důvodu jsou všechny aktivity a služby pro neformálně 
pečující bezplatné. 

• Možnost čerpaní různých podpor a jejich kombinací do konce roku 
2022.

• Individuální podpora přímo v domácím prostředí a nebo v prostoru, 
který si zvolí pečovatel. 

• Individuální domluva a konzultace, přizpůsobení se časovým 
potřebám pečujících. 



Nabídka aktivit projektu
Důraz je kladen na podporu pečujících:
• rodinná terapie (např. řešení různých životních situací, podpora 

psychické stability pečujícího),
• psychoterapie (např. individuální podpora pečujícího, možnost 

relaxace + úlevové techniky),
• podpora zdravotní sestry (např. konzultace/ instruktáž 

k samotné péči, informace k medikaci),
• podpora ergoterapeuta (např. potřebné pomůcky, úprava 

domácího prostředí, prevence bolestí zad),
• možnost zapojení do svépomocné skupiny (možnost sdílet své 

pocity, zkušenosti a problémy s osobami v podobné situaci), 



Ergoterapie
• „Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného 

zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince 
potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a 
rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení
(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním 
znevýhodněním). 
(definice ČAE, 2008)

• Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk 
vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. 
Rozdělení na: všední denní činnosti

práce a produktivní činnosti

hra a volný čas



Kde má ergoterapie uplatnění?
• ve zdravotnických zařízeních resp. u poskytovatelů zdravotních

služeb (ambulantní i lůžkové - rehabilitační kliniky, nemocnice, LDN, 
PL atd.) 

• v sociálních zařízeních resp. u poskytovatelů sociálních služeb (např. 
DS, DOZP, terénní služby)

• ve školských zařízeních (zejména ve speciálních školách, mateřské 
školy)

• individuální poradenství v domácím prostředí (adaptace prostředí, 
kompenzační pomůcky, preventivní programy, ergonomické návrhy 
prostředí, instruktáž škola zad, prevence pádů u seniorů apod.)



Jaká je nabídka ergoterapie v 
projektu?

• Podpora soběstačnosti a samostatnosti - ukázka nácviku běžných
denních činností v přirozeném prostředí;

• Návrh vhodných kompenzačních pomůcek;
• Poradenství v oblasti adaptace a úprav domácího prostředí -

návrhy na úpravu bariérovosti bytu;
• Kondiční ergoterapie – nabídka smysluplné aktivity pro zlepšení

psychické rovnováhy a vyplnění volného času; vhodné hry pro děti;
• Podpora kognitivních funkcí – inspirace na aktivity podporující

paměť, rozvoj myšlení, orientace a další;
• Práce s jemnou a hrubou motorikou – např. ukázka nácviku

grafomotoriky, lokomoce, základy pasivního cvičení a polohování;

• Škola zdravých zad - ukázka správné manipulace s osobou, uplatnění 
základních rehabilitačních principů, základy správného držení těla, 
péče o celkovou kondici.



Kompenzační pomůcky
• k zajištění pohybu (berle, hole, chodítka, vozíky), 
• k sebeobsluze (pomůcky pro stravování, oblékání, osobní hygienu), 
• k rehabilitaci či relaxaci (polohovací lůžka a další zařízení, antidekubitní 

prostředky) 
• k ulehčení péče při přesunech (stropní zvedací systémy, zvedáky -

mechanické, hydraulické, elektrické, schodolezy, nálezdové ližiny….)
• pomůcky do domácnosti (točny, stupínky, stoličky, toaletní pomůcky –

držáky papíru, fixátory mýdla, nástavce na WC, popř. na klíče, kliku, 
podavače, držáky předmětů)

• pomůcky pro lepší oporu (zábradlí, madla, úchyty, protiskluzové 
podložky, podlahy z nesmekavého materiálu, podpěry)



Kompenzační pomůcky
Hrazené pojišťovnou (hole, berle, pomůcky pro inkontinenci předepsané
praktickým lékařem, ostatní pomůcky předepisuje neurolog, ortoped,
rehabilitační lékař, v některých případech je třeba schválení revizním
lékařem)

Nehrazené pojišťovnou (např. pomůcky pro sebeobsluhu a úpravu 
domácího prostředí)
Zkuste vyjmenovat kompenzační pomůcky, které používá běžná populace?



K čemu slouží tyto pomůcky?



K čemu slouží tyto pomůcky?



Úprava prostředí
Doporučení k lepší bezbariérovosti: 
•drobné úpravy (reorganizace či výměna nábytku)
•odstranění některých prvků (koberce, prahy)
•instalace nových prvků (madla, úchyty)
•technicky náročnější úpravy (přestavba kuchyně)
•architektonické úpravy (dispoziční změny, vyřešení přístupu)



Děkuji za pozornost
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